
»حضور  گفت:  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
کارشناسان در رسانه ملی که مخاطب میلیونی 
دارد باید با دقت بیشتری انجام شود و اظهارنظرات 
باید کامال علمی  در حوزه بهداشت و درمان 

و مستند باشد.«
به گزارش سپید به نقل از وب دا، ایرج حریرچی 
گفت: »هنوز مدت زیادی از اخبار مبنی بر مشاهده 
کپسول و قرص در کیک های موجود در بازار 
نگذشته است که خبر عدم مصرف شیر منتشر 
شد در حالیکه این گونه اخبار سازماندهی شده 
موجب نگرانی مردم و نیز حذف یک ماده غذایی 
بسیار مهم که در حالت معمول هم سرانه مصرف 

آن در کشور پایین است می شود.«
معاون کل وزارت بهداشت در خصوص سوالی 
مبنی بر چگونگی نحوه نظارت بر مواد غذایی 
افزود: »نظارت بر مواد غذایی بسته بندی به عهده 
وزارت بهداشت و نظارت بر مواد غذایی که به 
صورت باز عرضه می شوند بر عهده وزارت 

جهاد کشاورزی است.«
وی در خصوص ویژگی های یک نظام سالمت خوب 
تصریح کرد: »کاهش پرداخت ها از جیب مردم و کم 
شدن هزینه های کمرشکن و همچنین میزان فقر مردم 
در اثر درمان بیماری ها از جمله عوامل مهم در محافظت 
از مخاطرات مالی مردم همچنین کسب رضایت مردم، 
ارتقای کیفی خدمات و رضایت ارائه دهندگان خدمات 
پزشکی و کارایی، هدف چهارم نظام سالمت است 
کمتر  پول  با  بیشتر  راستای خدمات سالمت  در  که 

انجام می شود.«

حریرچی در تشریح اخبار منتشره در خصوص آلودگی 
شیر و عدم مصرف آن گفت: »حتی در کشورهای 
اروپایی که سختگیرانه ترین کدکس ها را دارند هم 
آفالتوکسین در لبنیات وجود دارد، باید توجه داشت 
میانگین این سم حدود ۵۰ تا ۶۰ نانو گرم در لیتر در 
تمام شیرهای کشور است، اگر مقیاس، کدکس اروپا 
کدکس  عدد  چون  باالست  تقریبا  عدد  خود  باشد، 
اروپا ۵۰ نانوگرم در لیتر است. اگر کدکس ایران باشد  
حدود ۱۰۰ است که قابل قبول و اگر کدکس آمریکا  

باشد که میزان آن  ۵۰۰ نانوگرم است، با این معیار، 
تقریبا تمام نمونه ها قابل قبول هستند.«

معاون کل وزارت بهداشت اظهار کرد: »با توجه به 
ارزیابی خطر باید به قضاوت این موضوع نشست، 
همین امروز هم میزان مصرف شیر در جامعه ما پایین 
است و مصرف شیر در مقایسه با کشورهای اروپایی 
شاید یک چهارم باشد و به مردم توصیه می کنیم که 
مصرف شیر را از سبد غذایی خود حذف نکنند و 
نکته دیگر این که  خطر جدی این ماده با دوز ۳و 

نیم میلی گرم به ازای وزن مصرف کننده دیده 
شده که بسیار بعید است به این میزان از دوز 
در بدن فرد برسد، سرطان کبد اولیه در ایران 
عمدتا ناشی از سیروز هپاتیت مزمن است و 
سرطان ناشی از آفالتوکسین نادر است. حتی 
ابتال به سرطان اولیه کبد هم در ایران در سالهای 

اخیر رو به کاهش است.«
را  دستاوردهای حوزه سالمت  ادامه  در  وی 
گذشته  سال   4۰ »در  گفت:  و  کرد  تشریح 
مثال  ایم  کرده  کسب  را  خوبی  دستاوردهای 
نوزادان  زنده  تولد  هزار  هر  از   7۰ دهه  در 
ایرانی، ۱74 مورد زیر ۵ سال فوت می کردند 
که در حال حاضر این میزان مرگ و میر کودکان 
زیر ۵ سال به حدود ۱8 در هزار رسیده که 
9۰ درصد کاهش داشته است، از لحاظ تامین 
خدمات درمانی در کشور، در دهه 7۰ میالدی 
حتی تا اواسط 8۰ میالدی در شهرهای کوچک 
و برخی مراکز استانها پزشکانی از جنوب آسیا 
و جنوب شرقی آسیا به کار گرفته می شدند در 
حالیکه درحال حاضر ایران به منطقه توریسم درمانی 

تبدیل شده است.«
از  حاضر  حال  »در  کرد:  اضافه  پایان  در  حریرچی 
کشورهای متعددی برای انجام امور درمانی به ایران 
می آیند و بیش از سی کشور دنیا نیز در حال آموزش 
پزشکی در کشور ما هستند. با اقداماتی که انجام شده 
حدود 98 درصد داروی مصرفی کشور در داخل بدون 
علوم  دانشگاه   ۶۵ و  شود  می  تولید  وابستگی  هیچ 

پزشکی داریم که آموزش پزشکی انجام می دهند.«

در نشست کمیسیون بهداشت  به تصویب رسید

طرح معافیت فرزند ذکور خانواده  
اهدا کننده عضو  از خدمت سربازی

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: طرح 
معافیت یکی از فرزندان ذکور خانواده هایی که اهدای عضو در 
اثر مرگ مغزی داشته اند موضوعی بود که در نشست کمیسیون 

بهداشت و درمان بررسی و تصویب شد.
نشست  دستورکار  جزییات  تشریح  در  قربانی  حسین  محمد 
کمیسیون بهداشت و درمان از حضور مسئوالن بیمه سالمت، 
و  بهداشت  وزارتخانه های  معاونین  و  اجتماعی  تامین  بیمه 
و  داد  خبر  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  و   درمان 
گفت: »بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته بررسی آخرین 
اقدامات صورت گرفته در خصوص اجراء بند الف ماده 7۰ 
قانون بودجه ۱۳98   ۱7 تبصره  بند ج  برنامه ششم توسعه و 
کمیسیون  اول  کار  دستور  بیمه ها  سازی  همسان  همچنین  و 

بهداشت مجلس بود.«
به  اشاره  با  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب 
بررسی تامین منابع بیمه ها در سال 99 و حذف هم پوشانی 
بیمه ای در کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: »راهکارهای 
برداشتن سقف ارائه خدمات توسط دستگاه های بیمه گر برای 
بیمارستان های بخش دولتی و خصوصی یکی موضوعات بسیار 
مهمی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که بی 

تردید یکی از مسائل مهم حوزه سالمت است.«
به  بهداشت  کمیسیون  در  که  دومی  موضوع  به  اشاره  با  وی 
عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفت افزود: »طرح 
معافیت یکی از فرزندان ذکور خانواده هایی که اهدای عضو 
در اثر مرگ مغزی، موضوعی دیگری بود که در جلسه امروز 

بررسی و تصویب شد.«
قربانی در پایان گفت: »اهدای عضو در اثر مرگ مغزی یکی از 
راه هایی است که می تواند جان هزاران بیمار نیازمند را نجات 
دهد.  کاهش  را  بیماران  این  اداره  سنگین  هزینه های  و  داده 
افزایش و گسترش فرهنگ این کار خیر، نیاز به فرهنگ سازی 

و مشوق های دارد که با اجرای این طرح ایجاد می شود.«
مکلف  وظیفه  نظام  »سازمان  آمده:  این طرح  واحده  ماده  در 
است پس از استیذان مقام معظم رهبری یکی از فرزندان ذکور 
خانواده ای که یکی از فرزندان آنها در اثر مرگ مغزی داوطلبانه 

اهدای عضو داشته است، از خدمت سربازی معاف نماید.«

ترکی، سخنگوی کمیسیون بهداشت  مجلس:

وزارت بهداشت مانع فعالیت
  دالالن حوزه گردشگری شود

به  اشاره  با  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
ظرفیت درآمدی بسیار خوب گردشگری سالمت ، از وزارت 
بهداشت و سازمان نظام پزشکی خواست تا مانع فعالیت  دالالن 

حوزه گردشگری شوند.
گردشگری  حوزه  به  توجه  با ضرورت  رابطه  در  ترکی  اکبر 
رشد  به  توجه  با  ایران  در  درمانی  »توریست  گفت:  سالمت 
فناوری و علم پزشکی و همچنین وجود بیمارستان های مجهز 
در بخش دولتی و خصوصی و تخصصی های علمی باال می تواند 
سالمت  حوزه  و  بهداشت  وزارت  برای  درآمدی  منابع  یک 

کشور باشد.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: »امروزه 
ضرورت توسعه گردشگری سالمت برای اقتصاد کشور بیش از 
همیشه خود را نشان می دهد، تعرفه درمانی پایین ایران نسبت 
به کشورهای چون خلیج فارس و کشورهای اروپایی ظرفیت 
بسیار خوبی برای توسعه گردشگری سالمت ایجاد می کند. از 
طرفی توسعه گردشگری سالمت  عالوه بر درآمدزایی موجب 

ارتقای سطح علمی و فناوری کشور نیز می شود.«
وی با اشاره چالش های پیش روی گردشگری سالمت افزود: 
صنفی  انجمن  و  پزشکی  نظام  سازمان  از  متشکل  »کمیته ای 
سالمت  گردشگری  به  مربوط  مسائل  پیگیری  برای  پزشکان 
ایجاد شد که یکی از کارهای آن تهیه الیحه و طرح برای ایجاد 
قوانین در این حوزه بود که متاسفانه موفقیتی به همراه نداشت.«
بر  مبنی  بهداشت  اشاره به صحبت های معاون وزیر  با  ترکی 
اینکه دالل پروری حیثیت خدمات گردشگری سالمت را در 
کشور از بین برده و فقدان ساماندهی، ایران را از کشورهای 
رقیب عقب نگه داشته است گفت: »افراد سودجو و دالالن در 
مرزها با لطایف الحیل بیماران خارجی را از راه های انحرافی 
با نام خویشاوند و فامیل و با هدف کاهش هزینه های درمانی 
جذب کرده و در مسیر درمانی قرار می دهند که باید با نظارت 
از  شود.  مدیریت  پزشکی  نظام  سازمان  و  بهداشت  وزارت 
طرفی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز این موضوع را 

به صورت جدی پیگیری می کند.«
این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان با اشاره به وضعیت 
تصریح  سالمت  گردشگران  درمانی  خدمات  تعرفه گذاری 
کرد: »اجازه افزایش تعرفه برای گردشگران خارجی دربخش 
خصوصی مشابه هتل ها و رستوران ها وجود دارد. این موضوع 
برای بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز صادق بوده و پرداختی 

گردشگران خارجی با شهروندان ایرانی متفاوت است.«
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معاون کل وزارت بهداشت:

حضور کارشناسان در رسانه ملی باید با دقت بیشتری انجام شود

درمان  بهداشت،  وزیر 
با  پزشکی  آموزش  و 
شورای  مصوبه  توجه 
فرهنگی،  انقالب  عالی 
ای،  جداگانه  احکام  در 
دانشگاه های  سرپرستان 
و  شیراز  پزشکی  علوم 

کرد. منصوب  دانشگاه ها  این  روسای  عنوان  به  را  مشهد 
است: این شرح  به  احکام  متن 

جناب آقای دکتر مهرزاد لطفی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
پیرو ابالغ شماره ۱۰۰/۱2۱4 مورخ ۱۳98/9/۱۶ و با توجه به مصوبه 
جلسه مورخ ۱۳98/۱۰/29 شورای عالی انقالب فرهنگی، به موجب این 
ابالغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني 
شیراز منصوب میشوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی 
نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.امید است با اتکال به خداوند 
متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و 

منشور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

 جناب آقای دکترسید محمدحسین بحرینی طوسی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
با توجه به مصوبه  ابالغ شماره ۱۰۰/9۶۵ مورخ ۱۳98/7/28 و  پیرو   
جلسه مورخ ۱۳98/۱۰/29 شورایعالی انقالب فرهنگی، به موجب این 
ابالغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني 
مشهد منصوب مي شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب 
قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید. امید است با اتکال به 
خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال 

گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی بدنبال حاشیه های ایجاد شده درباره 
اظهار نظر غیرکارشناسی در صدا وسیما مبنی 
بر وجود آفالتوکسین در شیر و لبنیات، از عدم 
استعالم و نظرخواهی این سازمان از وزارت 
حوزه  کارشناسان  از  دعوت  برای  بهداشت 

سالمت خبر داد.
به گزارش سپید، علیرضا رییسی درباره اظهار 
نظر غیرکارشناسی شخصی در صداوسیما مبنی 
بیان  لبنیات  و  در شیر  آفالتوکسین  بر وجود 
کرد: »صداوسیما برای دعوت از کارشناسان در 
حوزه تغذیه و سالمت به هیچ وجه از وزارت 
به کمیسیون  بهداشت استعالم نمی کند. حتی 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی هم 
مشخصی  پروتکل  باید  صداوسیما  که  گفتیم 
داشته باشد که اگر می خواهد از کسی دعوت 
کند تا درباره سالمت مردم صحبت کند، این فرد 
باید از طرف شورای سیاست گذاری صداوسیما 

تایید علمی شده باشد.«
معاون بهداشت وزیر بهداشت ادامه داد: »تاکنون به هیچ وجه این اتفاق 
نیافتاده که صداوسیما از وزارت بهداشت بخواهد که فهرست مشخصی 
از کارشناسان مورد تایید علمی را معرفی کنیم. البته به دنبال این هستیم 
اتفاقات پیشگیری شود،  این  از بروز  تا  اقدام را اجرایی کنیم  این  که 
ماجرای وجود قرص در کیک ها باعث ضربه سختی به صنعت کیک 
و شیرینی شد و حاال با این اقدام اخیر درباره لبنیات، ضربه دیگری به 
صنعت کشور وارد می شود. این در حالیست که محصوالت لبنی ایران 
فارس و کشورهای عربی صادر می شود.  به کشورهای حاشیه خلیج 
محصوالت لبنی ایران بسیار مرغوب هستند، اما به راحتی آسیب می بیند.«
وی افزود: »حتی چند سال قبل مباحثی درباره پسته ایرانی مطرح کرده 
بودند که ضربه ای به صادرات پسته ایرانی وارد شد. از طرف دیگر باید 
به آن دامداری توجه کرد که شاید در یک روستا، فقط یک گاو دارد 
و روزانه یک دبه شیر به صنعت لبنیات می فروشد. این اتفاقات باعث 
می شود رزق و روزی آن دامدار روستایی هم دچار مشکل شود، حتی 

توسط  شیر،  در  آفالتوکسین  وجود  درباره  اخیر  مصاحبه  بندی  جمع 
نتیجه  این  به  برنامه گفت پس  این  انجام شد و مجری  برنامه  مجری 
می رسیم که شیر نخوریم. این موارد عجیب است و گویا دست هایی 

در کار است که به صنعت کشور ضربه وارد کنند.«
ایجاد شده درباره وجود  این ویدیو و شایعه  رییسی گفت: »ماجرای 
آفالتوکسین در شیر از نظر رفتارشناسی جامعه هم بسیار قابل توجه 
و بررسی است. زیرا بسیاری از افراد جامعه این ویدیو و صحبت های 
از اطالع رسانی و مصاحبه که  این حجم  اما  مطرح شده را دیده اند، 
در دو روز اخیر توسط همه رسانه ها انجام شده را ندیده اند، البته دلیل 
دیگر موضوع این است که برخی از این اخبار توسط رسانه های فارسی 
زبان خارجی منتشر شده و در همین حد متوقف می شود. یعنی دیگر 
پاسخ ها و اطالع رسانی های وزارت بهداشت درباره یک شایعه، توسط 

این رسانه ها منتشر نمی شود.«
بار  »البته این موارد اولین  معاون بهداشت وزیر بهداشت اضافه کرد: 

نیست. حتی در اوج اجرای پویش ملی کنترل 
فشار خون توسط وزارت بهداشت و استقبال 
مردم، صداوسیما از شخصی دعوت کرده و 
فشار  کنترل  برای  که  بود  گفته  شخص  آن 
خون، نمک بخورید. این حرف ها در برنامه 
پخش زنده اتفاق افتاده بود. بروز این موارد 
از طرف صداوسیما باعث تعجب است، باید 
توجه کرد که این رفتارها به خود صداوسیما 
هم ضربه می زند. زیرا برنامه ای پخش می کنند 
و مباحثی مطرح می شود و پس از واکنش های 
می شوند  مجبور  علمی،  کارشناسان  و  مردم 
این صحبت ها را تکذیب کنند و بگویند که 

اشتباه کردند.«
وی در پایان اظهار کرد: »مردم به صداوسیما 
اعتماد دارند و وقتی این حرف ها به راحتی 
گفته می شود، حاشیه های زیادی به همراه دارد 
و به سالمت مردم ضربه می زند. سرانه مصرف 
این  پایین است و  ایران به شدت  لبنیات در 
قبیل رفتارها باعث آسیب زدن به سالمت مردم 
می شود، ریاست شورای عالی سالمت و امنیت غذایی بر عهده رییس 
جمهوری است و صداوسیما حتی مصوبات این شورا را اجرا نمی کند. 
تبلیغ کاالهای آسیب رسان به سالمت بر اساس مصوبات این شورا ممنوع 
است و از صبح تا شب شاهد تبلیغ این موارد از صداوسیما هستیم.«

به گزارش ایرنا، طی روزهای اخیر طرح ادعاهایی در مورد دوز باالی سم 
آفالتوکسین در مواد غذایی و لبنی در یکی از برنامه های صدا وسیما، 
سبب نگرانی های در جامعه شده است، آفالتوکسین  "Aflatoxin"  یا 
سم قارچی طبیعی قادر است انسان را از طریق مواد غذایی آلوده مانند 
تخم مرغ، شیر و محصوالت لبنی آلوده کند و می توانند سرطان زا باشند.

وزارت بهداشت نیز اعالم کرده که میزان آفالتوکسین در شیر در کشور 
بسیار کمتر از مقادیر مجاز است. وجود آفالتوکسین در شیر در همه 
کشورها وجود دارد، ولی نکته مهم این است که وجود آفالتوکسین 
برای  مشکلی  باشد  کمتر  استاندارد  و  مجاز  مقدار  از  که  در صورتی 

سالمتی ایجاد نمی کند.

با حکم وزیر بهداشت؛

روسای دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و مشهد منصوب شدند

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

صدا و سیما برای دعوت از کارشناسان سالمت از وزارت بهداشت استعالم نمی کند


